
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา คณะวิทยาการจัดการ 
 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2551 
จํานวน 7 สาขา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา 
ตามคําสั่งที่ 878/2552 นั้น คณะกรรมการไดตรวจสอบหลักฐานผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐาน มผีล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ดังนี้  
 

คะแนนประเมิน(เกณฑมหาวิทยาลัย) 
มาตรฐาน
คุณภาพ การจัดการทั่วไป การตลาด นิเทศฯ เศรษฐศาสตร บัญชี คอมฯธุรกิจ ทองเที่ยว 

1 2.30 2.00 2.00 1.40 2.20 2.00 1.50 

2 3.00 3.00 3.00 - 3.00 2.50 3.00 

3 2.33 2.00 2.33 2.33 2.33 2.33 0.33 

4 2.67 2.67 3.00 0.67 3.00 3.00 1.67 

5 2.40 2.40 2.60 2.20 2.40 2.40 2.40 

6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

2.48 2.32 2.44 1.74 2.48 2.36 1.80 ผล
ประเมิน ดี ดี ดี พอใช ดี ดี พอใช 

 
 จากตารางแสดงใหเห็นวาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการบัญชี มีผลการประเมิน
มากสุด คือ คะแนนประเมิน 2.48 มีการดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี รองลงมาคือสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร คะแนนประเมิน 2.44 มีการดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คะแนน
ประเมิน 2.36 มีการดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี สาขาวิชาการตลาด คะแนนประเมิน 2.32 มี          
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว คะแนนประเมิน 1.80 มี             
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คะแนนประเมิน  1.74 มี              
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช ตามลําดับ 

ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 
2551 สามารถนํามาแสดงเปนกราฟแทงเพื่อใหเห็นมุมมองในแตละมาตรฐาน ดังนี้ 
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มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานท่ี 6

การจัดการทัว่ไป การตลาด นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร การบญัชี คอมพิวเตอรธุรกจิ อุตสาหกรรมทองเทีย่ว  
 

จากกราฟแสดงใหเห็นวามาตรฐานที่ 6 ดานการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินโดยรวมสูง
ที่สุด รองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 ดานการวิจัย และมาตรฐาน
ที่ 1 ดานการเรียนการสอน โดยแตละสาขาควรนําผลการประเมินเขาที่ประชุมเพื่อรวมกันหาแนว
ทางแกไขและพัฒนา รวมถึงนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาปฏิบัติและหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานของสาขาไดคุณภาพในระดับที่ดีขึ้น กาวสูสาขาที่มีการดําเนินงานที่เปนเลิศใน
ทุก ๆ มาตรฐานตอไป 
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สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีการดําเนินการไดในระดับ 7 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
1. มีเว็ปไซตของสาขา เพื่อส่ือสารระหวางอาจารยและนักศึกษา  
2. มีการนําปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนมาจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยทุกคนใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน 
2. ควรมีการเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการแตงตั้งผูประกอบการในทองถ่ินมาเปนวิทยากรชวยสอน         

นํานักศึกษาออกฝกประสบการณ และมีการประเมินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มีการดําเนินการไดใน
ระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
1.  มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียน    

การสอนเขาที่ประชุมของสาขาวิชา 
2. คณะมีการจัดทําประกาศเรื่อง หลักเกณฑในการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน มาเปน

อาจารยพิเศษ เพื่อใหสาขาวิชานํามาใชเปนแนวทางไดอยางชัดเจน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา -1.76 % 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 24.56 คิดเปน

รอยละ  -1.76 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

ปริญญาเอก 11.76 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 17 คน โดยมีวุฒิปริญญาโท จํานวน 

15 คน คิดเปนรอยละ 88.24 และวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.76 ผลการ
ประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ผศ. รอยละ 5.88 
รศ. รอยละ 5.88 
รวมรอยละ 11.76 

1 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 17 คน โดยดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.88 รองศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.88 รวม
อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 11.76 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 
1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 3 ขอ 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2 เร่ือง คือ ความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอการสอนของอาจารย ใชงบประมาณ 7,500 บาท และเรื่องปจจัยที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชกรณีศึกษา เพื่อสงเสริมการคิดและการจัดการ
เชิงกลยุทธวิชาชีพของนักศึกษา ใชงบประมาณ 9,000 บาท มีการดําเนินการได 3 ขอ ผลการประเมินเมื่อ
เทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรหาแนวทางในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

อาจารยในสาขา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนนิการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

80.15 % 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป คิดเปนรอยละ 80.15 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป

ตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
คาเฉลี่ย 4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
นักศึกษามีความอดทน ไมเกี่ยงงาน เรียนรูงานเร็ว 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.17 %     3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ คิดเปนรอยละ 0.17 ผลการประเมินเมื่อเทียบ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
สาขาวิชาการจัดการมีการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาสงผลงานเพื่อเขาประกวดในระดับชาติ

อยางตอเนื่อง 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวดอยางตอเนื่อง 

 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินงานไดในระดับ 7     

ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ควรมีการจัดทําการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา แยกเปนของสาขา 
 2. ควรมีการทําสําเนารายงานการเขาพบของนักศึกษา เพื่อรวบรวมเปนหลักฐานที่ชัดเจน 
 3. การรวบรวมหลักฐานควรจัดใหเปนระบบเดียวกัน (การเรียงเอกสารเขาแฟม) 
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 4. การรวบรวมหลักฐานควรแยกเปนรายมาตรฐาน ใหเปนเอกเทศ 
 5. ควรมีการรวบรวมโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพที่นอกเหนือรายวิชา เชน การศึกษาดู
งาน  การฝกอาชีพ ฯ 
 6. ควรมีการจัดทําแนวทางการพัฒนาทุกรายตัวบงชี้ 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 4 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปดําเนินการดานการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อ
เทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดกิจกรรมครบ 5 ประเภทกิจกรรม 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. การรวบรวมหลกัฐานควรจัดใหเปนระบบเดียวกัน (การเรียงเอกสารเขาแฟม) 
 2. ควรมีการนําผลการประเมินโครงการทุกโครงการ / กิจกรรม เพื่อหาแนวทางการแกไขและ
พัฒนาการจัดโครงการ / กิจกรรมในครั้งตอไป 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12 คน 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีอาจารยประจําสาขาจํานวน 15 คน ซ่ึงมีอาจารยจํานวน 12 คน ไดรับ

ทุนทําวิจัย  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยประจําสาขาสวนใหญมีงานวิจัย 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรระบุจํานวนอาจารยและหลักฐานรายชื่อ
อาจารยประจําสาขา เพราะกรรมการประเมินตองมาไลหาเองวามีอาจารยประจําสาขาเทาไรและคือใคร 
 2. หลักฐานการไดทุนวิจัย ควรเปนประกาศหรือหนังสืออนุมัติโครงการวิจัย ซ่ึงระบุแหลงทุน
และจํานวนเงินชัดเจน  รวมทั้งปที่ไดรับทุน 
 3. เพื่อใหอานงาย ควรทําเปนตารางการนําเสนอผูวิจัยและคณะ ซ่ึงเรื่อง แหลงทุน และจํานวน
เงิน วันเดือนปที่ไดรับ 
 4. ตองกระตุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย เพราะยังขาดอีก 3 คน  และเปนทุนภายในมหาวิทยาลัย
เปนสวนใหญ 
 

 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

570,900 บาทตอ 15 คน 
35,681.25 บาทตอ 1 คน 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 570,900 บาท มีอาจารยประจํา
สาขาจํานวน 15 คน คิดเปน 35,681.25 บาทตอคน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 
3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
 อาจารยมีความพยายามทํางานวิจัยและไดเงินทุนเปนจํานวน 570,900 บาท 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 อาจารยที่มีประสบการณในการทําวิจัยแลว ควรพยายามเขารวมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
หรือชุมชน  เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนํ าไปใชประโยชนทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1 เร่ือง 
 
 

1 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีบทความงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร  จํานวน  1 เ ร่ือง  คือของ              

รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน ไดรับการตีพิมพในวารสาร มสธ. ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีอาจารยที่มีความสามารถ มีบทความไดรับการตีพิมพเผยแพร 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหชัดเจน สะดวกตอการประเมิน  เชน 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ตองเขียนรายงานตัวบงชี้นี้วา “บทความจากงานวิจัย” มิใช “ผลงานวิจัยแบบบรรยายดี” 
หลักฐานที่ตองนํามาแนบคือ วารสารหรือสําเนาวารสารที่มีหนาที่ระบุรายช่ือ Peer Review ดวย 
 2. ผูที่มีประสบการณการเขียนบทความงานวิจัยตองเปนพี่เล้ียงใหอาจารยในสาขาเขียนบทความ
สงไปคัดเลือกตีพิมพ  หรือใหทําวิจัยที่มีผลงาน สมารถไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนําไปใช
ประโยชนได 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

6 คน 
 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ

แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 6 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
บุคลากรมีความรูความสามารถ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 หนังสือเชิญและเอกสารควรเก็บใหถูกตองตรงตามตัวบงชี้ และการออกไปเปนวิทยากรหรือให
ความรูภายนอก ควรจัดทําคําสั่ง 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

3 กิจกรรม 
 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 3 
กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
การสรุปผลโครงการแตละกิจกรรมไมชัดเจน เอกสารและตัวบงชี้ไมตรงกับที่นําเสนอ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณา

การการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 3 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 โครงการหรือกิจกรรมที่รายงานผลไมชัดเจนวามีการบูรณาการความรูในเรื่องใดเขามาเกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 5 ขอ 2 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการกําหนดแผนการประชุมไวในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2551  มีกรรมการบริหารสาขาจํานวน 5 คน ประชุม 5 คร้ัง/ป  และกรรมการบริหารสาขาเขา
รวมประชุมครบทุกครั้ง  รวมถึงมีการมอบหมายงานโดยใชคําสั่งแตงตั้ง มีการดําเนินการได 5 ขอ ผล   
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. สาขามีการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
2. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก  ดังจะเห็นไดจากการเขารวมประชุมของ

กรรมการครบทุกครั้ง 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ขาดการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินการของสาขา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.2  ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการสรรหาประธานสาขาในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2552 วาระที่ 4.3 และมีการประเมินประธานสาขาเขาที่ประชุมสาขาครั้งที่ 5/2551 วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 4.6 ซ่ึงประธานสาขาไดนําผลการประเมินมาพัฒนาการบริหารจัดการ เชน นํา
ผลการประเมินดานความคิดสรางสรรค ไดนํามาคิดริเร่ิมจัดทําเอกลักษณ (LOGO) ของสาขา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ มีผลการดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 
3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีกระบวนการสรรหาประธานสาขาที่ชัดเจน โปรงใส 
2. ประธานสาขามีการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสาขา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 1 1 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการทบทวนและจัดทําแผนจัดการความรูของสาขา แตยังไมมี       

การดําเนินงานตามแผนที่วางไว  มีการดําเนินการไดในระดับ 1 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 บุคลากรของสาขาควรเรงศึกษาและทําความเขาใจกับขบวนการในการจัดการความรู และศึกษา
แนวทางในการดําเนินการดานการจัดการความรูใหประสบผลสําเร็จ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา  และ

ดําเนินการจัดทําระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีการดําเนินการไดในระดับ 3 คะแนน     
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงขอมูลของระบบใหเปนปจจุบัน  และจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมการดําเนินงานตาม

ภารกิจของสาขาในทุก ๆ ดาน  เพื่อสามารถนํามาใชสนับสนุนการดําเนินการของสาขาได 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสาขาแตขาดขบวนการในการถายทอด 

ตัวบงชี้และเปาหมายตามยุทธศาสตรลงสูแผนประจําป และระดับบุคคลอยางเปนรูปธรรม  การประเมิน
การปฏิบัติงานระดับบุคคลยึดตามเกณฑภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย ในการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผน มีการติดตามโดยยึดตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพของสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผล
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรมีการศึกษาแนวทางในการถายทอดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตรลงสูแผนประจําป 

และลงสูระดับบุคคลใหเปนรูปธรรม ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน ควรนําขอมูลจากรายงาน 
การใชงบประมาณรายไตรมาสมาจัดทําสรุป เพื่อใหมองดานภาพรวมของการดําเนินงานวามีปญหา
อยางไร  และกําหนดแนวทางในการแกปญหาใหชัดเจน 
 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน  
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขา มีคูมือ         

การประกันคุณภาพของสาขา  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของสาขาใหดีขึ้น  มีความพยายามจัดทําฐานขอมูลดาน
การประกันของสาขา  มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการกระจายงานใหอาจารยทุกคนไดรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. การเขียนผลการดําเนินงานของสาขาในแตละตัวบงชี้ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ควรเขียนใหละเอียด ชัดเจน ในเกณฑแตละขอสาขามีการดําเนินการอยางไรบาง และใหเชื่อมโยงรายการ
หลักฐานใหถูกตอง 

2.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน                
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ยกตัวอยางเชน การรายงานผลการดําเนินงาน หรือ SAR สาขาตอง
รายงานตอคณะและมหาวิทยาลัยเทานั้น ระดับสาขาไมตองรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 

3. จากฐานขอมูลที่มีอยู  สาขาควรพัฒนาใหเปนสารสนเทศ เพื่อตอบคําถามในตัวบงชี้ของ      
การประกันคุณภาพในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน   
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

15 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมีการดําเนินการตามระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพครบตาม

เกณฑมาตรฐาน สงผลใหระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในของอยูในระดับดี แตสาขา    
ยังขาดการทําแนวปฏิบัติที่ดี มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกอยางตอเนื่อง 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
การจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมี

ความชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล         
การประเมินคุณภาพภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของสาขา 
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สาขาวิชาการตลาด 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการตลาดมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

การดําเนินการไดในระดับ 7 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
อาจารยประจําสาขาทุกคนมีความตระหนักถึงการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด

กระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุน มีการประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนถึงมีการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา และมีการนําผลมาปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
การใหความรูและความเขาใจกับอาจารยผูสอนในสาขาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การจัดการศึกษาของหลักสูตร ควรระบุเปนหลักฐานที่ชัดเจน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการตลาดมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียน      

การสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีการดําเนินการไดในระดับ 4 คะแนน        
การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
อาจารยในสาขามีความตระหนักถึงความสําคัญของผูทรงคุณวุฒิและผูรูในชุมชน โดยการเชิญมา

เปนวิทยากร ตลอดจนสงนักศึกษาไปฝกงานยังหนวยฝกประสบการณตาง ๆ ที่หลากหลาย 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรนําผลการประเมิน การตรวจสอบ และการติดตามการดําเนินการตาง ๆ ที่ไดรับความรวมมือ

กับวิทยากรหรือหนวยงานภายนอกที่ชัดเจนกวานี้ โดยเฉพาะการประเมินหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ 
และนําผลที่ไดรับมาปรับปรุง พัฒนาสาขาตอไป 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 4.24 % 3 
 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการตลาดมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 26.06 คิดเปนรอยละ 

4.24 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาด มีอาจารยประจําสาขา จํานวน 5 คน โดยอาจารยสาขาทุกคนมีวุฒิปริญญาโท 

ไมมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีตําแหนง
ทางวิชาการ 

0 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีอาจารยประจําสาขา จํานวน 5 คน โดยไมมีอาจารยประจําสาขาที่มีตําแหนง

ทางวิชาการ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 3 ขอ 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อพัฒนา   

การเรียนการสอน โดยสงอาจารยเขารวมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  มีอาจารยทําวิจัย 1 เร่ือง คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบชี้นําตนเอง  
โดยงบประมาณการวิจัย จํานวน 4,000 บาท มีการดําเนินการได 3 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ในสาขาการตลาดอาจารยทุกคนไดดําเนินการจัดทําวิจัย แตสวนใหญเปนการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู  ดังนั้นอาจารยควรดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

71.55 % 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คิดเปนรอยละ 71.55 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาการตลาดมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ย 
4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.36 %     3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ทีไ่ดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 3 คน จากจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 827 คนคิดเปนรอยละ 0.36 ผลการประเมิน
เมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
สาขาวิชาสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวดอยางตอเนื่อง เพื่อเปน

การเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัล 
 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินงานไดในระดับ 7 ผล          

การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาไดครบ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 ควรถายภาพสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองสมุด คอมพิวเตอร ส่ือตาง ๆ โดย Print เปน
หลักฐาน 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 4 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดโครงการครบ 5 ประเภท 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ช่ือหลักฐานกับรายงานผลการดําเนินงานควรเขียนใหตรงกัน 
 2. การสรุปผลโครงการควรกําหนดวันที่ในหนาปก และสวนสรุปใหชัดเจน 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

21 

 3. ควรแยกหลักฐานใหเปนเอกเทศตามรายมาตรฐาน 
 4. การรวบรวมหลักฐาน และการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ควรทําใหมีความสัมพันธกัน 
 5. ในการจัดทําโครงการครั้งตอไป ควรมีการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางที่แสดงถึง
พัฒนาการของการจัดกิจกรรม 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 คน 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีอาจารยประจําสาขาจํานวน 5 คน ซ่ึงมีอาจารยจํานวน 3 คนไดรับทุนทําวิจัย  

ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยประจําสาขามีความสนใจในการนําเสนอขอทุนทําวิจัย ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของการขอ

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในมาตรฐานดานการวิจัย ตัวบงชี้ที่ 3.1 ขาดหลักฐานแบบ
เสนอโครงการที่ไดรับการอนุมัติ และสงเสริมใหอาจารยประจําสาขาอีก 2 ทาน ทํางานวิจัย และควรหา
ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยจากแหลงทุนตาง ๆ เพิ่มเติม เชน สสส. 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

129,000 บาทตอ 5 คน 
25,800 บาทตอ 1 คน 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาการตลาดไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในจากคณะวิทยาการจัดการ  ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม รวม 129,000 บาท มีอาจารยประจําสาขาจํานวน 5 คน คิดเปน 25,800 บาทตอคน ผล  
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
 สาขาการตลาดสามารถที่จะขอแผนงานโครงการวิจัยไดงายจากแหลงทุนตาง ๆ โดยเฉพาะ
จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีแผนพัฒนาจังหวัด 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 แนบหลักฐานงบประมาณดําเนินการในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสาขาควรยื่น
ขอเสนอโครงการวิจัยในระดับจังหวัด ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดลําปางมีจุดเนนในการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยอาจหาตลาด การรวมกลุมวิสาหกิจ ในการเขาไปวิจัยความตองการ พฤติกรรมผูบริโภค
ในดานตาง ๆ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานา 
ชาติ 

ไมมีงานวจิัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดไมมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ       
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 เตรียมผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อเขียนบทความเสนอตองานประชุมวิชาการ หรือหนวยงานใน
ระดับชาตินําไปใชประโยชน 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5 คน 
 
 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 5 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
 อาจารยในสาขามีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา  และเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

4 กิจกรรม 
 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 4 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
เพิ่มกิจการหรือโครงการบริการวิชาการใหมากขึ้น และทางสาขาควรออกไปใหบริการวิชาการ

ความรูในศาสตรที่สาขามีความเชี่ยวชาญ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยง
และบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 กิจกรรม 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการ      

การบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 3 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ควรสรุปและเพิ่มประเด็นวาไดมีการบูรณาการเนื้อหา หรือศาสตร
ความรูดานการตลาดในดานใดเขามาเกี่ยวของ  

 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 6 ขอ 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีแผนการประชุม กําหนดในการประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 วาระที่ 

5.1  มีกรรมการบริหารสาขาเขารวมประชุม 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 100  รวมถึงมีการมอบหมายงานอยาง
ชัดเจน มีการดําเนินการได 6 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. สาขาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากร จะเห็นไดจากการที่กรรมการสาขาที่เขา

รวมประชุมจํานวน 9 คร้ัง ครบรอยละ 100  
2. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 3 2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขา โดยแจงในการประชุมวันที่ 7 มกราคม 

2552 วาระที่ 5.2 มีผลการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 
2 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
สาขาขาดการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาบริหารจัดการการดําเนินงานของสาขา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 2 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการประชุมทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของสาขา และมีการจัด

ประชุมนักปฏิบัติในเรื่องการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีผลดําเนินงานโดยเฉลี่ยที่รอยละ 50 มี
การดําเนินการไดในระดับ 2  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 สาขาควรศึกษาทําความเขาใจกับขบวนการในการจัดการความรูใหเขาใจยิ่งขึ้น และวางแนวทาง
ในการดําเนินงานตามแผนใหประสบผลสําเร็จ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีแผนจัดทําระบบสารสนเทศ  มีการจัดทําระบบสารสนเทศ  และมี             

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของสาขาในทุก ๆ

ดาน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการจัดทําตัวบงชี้และเปาหมายตามเกณฑการประกันคุณภาพของสาขา มี

การจัดทํา TOR ของคณาจารย และประเมินผลการดําเนินงาน โดยยึดตามเกณฑภาระงานป 2550 ของ
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการไดในระดับ 5  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสาขา โดยกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ใหชัดเจน และสัมพันธ

กับยุทธศาสตรของคณะ ควรนําขอมูลรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาสมาประชุมหารือ และจัดทํา
ขอมูลสรุป  เพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินการที่กําหนดไวตามแผน และกําหนดแนวทางการแกไขให
ชัดเจน 
 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน  
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขา มีคูมือการประกันคุณภาพของสาขา มีการนําผล          
การประเมินคุณภาพภายในของสาขามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน มีการจัดทําฐานขอมูลดาน        
การประกันของสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขาของทุกปการศึกษามาเปรียบเทียบกัน เพื่อให

เห็นถึงพัฒนาการของสาขา 
2. ใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. การเขียนผลการดําเนินงานของสาขาในแตละตัวบงชี้ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ควรเขียนใหละเอียด ชัดเจน ในเกณฑแตละขอสาขามีการดําเนินการอยางไรบาง และใหเชื่อมโยงรายการ
หลักฐานใหถูกตอง 
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2. ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขา 

3. จากฐานขอมูลที่มีอยู  สาขาควรพัฒนาใหเปนสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองตัวบงชี้ของ       
การประกันคุณภาพในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน และใหขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของแต
ละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสาขาในดานตาง ๆ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการตลาดมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการไดใน

ระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกอยางตอเนื่อง 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมี

ความชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล         
การประเมินคุณภาพภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของสาขา 
 2. ควรรวมกันคิดสรางนวัตกรรมใหม ๆ ทางดานการประกันคุณภาพของสาขา เนื่องจากอาจารย
ประจําสาขามีศักยภาพในการดําเนินงาน ดังนั้นการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ก็ไมนาจะเกินความสามารถ
ของสาขา 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

การดําเนินการไดครบทั้ง 7 ระดับ  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
1. ทุกรายวิชาเนนการฝกปฏิบัติ และตรวจสอบชิ้นงานของนักศึกษา 
2. สาขามีส่ือ วัสดุ อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ชวยสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยในสาขาทุกคนจัดทําสื่อการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเอง เชน E-Learning, Web page ฯลฯ 
2. ควรเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงาน คือ 
1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษาภาคประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ผูรูในชุมชนมาเปนอาจารยพิเศษในโครงการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงเปน

กิจกรรมที่ไมกําหนดในหลักสูตร และสําหรับกิจกรรมในหลักสูตรมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินการจัดกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน

ภายนอก 
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สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร

อยางหลากหลาย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรจัดทําแบบประเมิน เพื่อประเมิน ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการการจัดกิจกรรมที่

ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา -32.84 % 1 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 16.79 คิดเปนรอย

ละ -32.84  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

16.67 % 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 6 คน วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 คน      

คิดเปนรอยละ 16.67 วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 16.67 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูช วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

50 % 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร มีอาจารยประจําสาขาที่มีตําแหนงทางวิชาการ คือ ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 3 คน จากจํานวนอาจารยประสาขาทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 50 ผลการประเมินเมื่อเทียบ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 3 ขอ 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 4 เร่ือง ไดรับงบประมาณ 
35,000 บาท มีการดําเนินการได 3 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในการทาํวิจัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ในการดําเนินการปตอไป ควรเนนประเด็นปญหาการวิจัยเกี่ยวกับการนําวิธีการเรียนการสอน

แบบใหม หรือส่ือ/นวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการเรียนการสอน มากกวาจะเนนการวิจัยเชิงสํารวจความพงึ
พอใจอยางเดียว 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

60.71 % 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คิดเปนรอยละ 60.71 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ย 
4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.56 %     3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีรอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 3 คน จากจํานวน
นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 537 คน คิดเปนรอยละ 0.56 
ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
สาขามีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวดอยางตอเนื่อง เพื่อเปน

การเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัลของนักศึกษา 
 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการดําเนินการไดในระดับ 7 ผล

การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ควรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ือง เมื่อส้ินสุดปการศึกษา เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงในปตอไป 
 2. ควรมีการสํารวจความตองการจําเปนแยกเปนของสาขา 
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                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 4 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 คน 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีอาจารยประจําสาขาไดรับทุนทําวิจัย จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย

เปนสวนใหญ จํานวน 5 คน  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยประจําสาขาทุกคนทําวิจัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 คณาจารยประจําสาขาควรหาทุนทําวิจัย หรือทุนงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

240,584 บาทตอ 5 คน 
48,116.80 บาทตอ 1 คน 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชานิเทศศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในทั้งหมด 240,584 บาท ซ่ึงมีอาจารย
ประจําสาขา จํานวน 5 คน เงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจํา คิดเปน 48,116.80 บาทตอคน ผล   
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
 คณาจารยในสาขาไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยทุกคน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 สนับสนุนใหคณาจารยหาเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่ม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานา 
ชาติ 

1 เร่ือง 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 เร่ือง ที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใช

ประโยชนในระดับชาติ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยในสาขานําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5 คน 
 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 5 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

5 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 5 กิจกรรม 
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
กิจกรรมมีความหลากหลายและชัดเจน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรทําอยางตอเนื่อง เพิ่มดานวิจยัดานสังคม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีโครงการหรือกิจกรรมที่มาบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ การวิจัย 

หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
 กิจกรรมมีความหลากหลายและชัดเจน 
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5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 6 ขอ 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีแผนการประชุม โดยใชหนังสือเวียนแจง มีการประชุมจํานวน 7 คร้ัง มี

กรรมการเขาประชุมครบรอยละ 100 มีการนําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง เชน การพัฒนา 
การเรียนการสอนของอาจารย และแจงในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 วาระที่ 4.2  
สาขามีการดําเนินการได 6 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. สาขาบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
2. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก จะเห็นไดจากการที่กรรมการบริหารสาขาเขา

รวมประชุมครบทุกครั้ง 
3. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 4. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ ชัดเจน สืบคนไดทันท ี
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีกระบวนการสรรหาประธานสาขาที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

โดยใหสมาชิกมีสวนรวมสรรหาในการประชุม  สาขามีการดําเนินการประเมินประธานสาขา โดยให
สมาชิกมีโอกาสและมีสวนรวมในการประเมิน สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อ
เทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. ผูบริหารสาขาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2. มีการนําผลการประเมินประธานสาขามาพัฒนาการบริหารจัดการ และนํามาแจงใหที่ประชุม

ไดรับทราบ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 2 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการประชุมทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูของสาขา และมี 

การดําเนินการตามแผน โดยเฉลี่ยรอยละ 50 สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 2 ผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ควรกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามแผนใหชัดเจน และวัดได
อยางเปนรูปธรรม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีแผนและมีการจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา  มีการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชงานของระบบสารสนเทศ และมีการนําผลประเมินไปปรับปรุง มีการดําเนินการได
ในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงรูปแบบในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหสามารถนํามาใชสนับสนุนการดําเนินงานของ

สาขาไดอยางเปนรูปธรรม 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดยุทธศาสตรในสวนรวม แผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยมีการถาย 

ทอดตัวบงชี้จากแผน 4 ป ลงสูแผนประจําป ในระดับบุคคลมีการมอบหมายงานตามภารกิจตามแผน
ประจําป โดยยึดเกณฑภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย ในการติดตามแผนใชการติดตามตัวบงชี้      
การประกันคุณภาพระดับสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน ควรนําขอมูลการรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาสที่

คณะไดดําเนินการมาจัดทําขอมูลสรุปผลใหมองเห็นเปาหมายที่ไดจากการดําเนินการวาบรรลุเปาหมาย
หรือไมอยางชัดเจน และรวบรวมขอมูลสรุปในแตละไตรมาสมาจัดทํารายงานประจําปของสาขา 
 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางครบ

วงจร มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขามารวมกันพัฒนาหาแนวทางที่มีคุณภาพ 
2. ใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขาใหครบสมบูรณ 

2. จากฐานขอมูลที่มีอยู  สาขาควรพัฒนาใหเปนสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองตัวบงชี้ของ        
การประกันคุณภาพใหครบทุกดาน ในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน และใหขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้ง
มีขอมูลของแตละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสาขาในดานตาง ๆ 
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                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการไดใน

ระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกอยางตอเนื่อง 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
3. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สังเคราะหมาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสาขา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดทําแนวทางการปฏิบัตทิี่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมี

ความชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล         
การประเมินคุณภาพภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของสาขา 
 2. จากศักยภาพของอาจารยประจําสาขา นาจะนําฐานขอมูลที่มีอยูมาสรางนวัตกรรมใหม ๆ 
ทางดานการประกันคุณภาพของสาขา เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของสาขามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 6 2 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มีการดําเนินการไดในระดับ 6 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
มีการดําเนินการจัดทําเว็ปไซตของสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนและติดตอส่ือสารระหวางอาจารยและ

นักศึกษา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ควรบันทึกการประชุมที่ไดช้ีแจงวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัดการศึกษาในหลักสูตร

ใหชัดเจน 
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยในสาขาจัดทําสื่อและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกคน และ

นําไปเผยแพรลงในเว็ปไซตของสาขาวิชา 
3. การเขียนแนวการสอน ควรเพิ่มการอธิบายรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูใหละเอียดชัดเจน 
4. ควรเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 3 2 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และ      การ

เรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผล  การ
ประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในป

ตอไปอยางชัดเจน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา -11.48 % 1 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 22.13      คิดเปน

รอยละ -11.48  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําสาขาวิชาจํานวน 5 คน โดยอาจารยทั้งหมดมีวุฒิปริญญา

โท ซ่ึงมีอาจารยบางสวนกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสรมิใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

20 % 1 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําสาขาวิชาจํานวน 5 คน โดยดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 % ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 3 ขอ 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 2 เร่ือง ใชงบประมาณ 

20,000 บาท  คือ เ ร่ืองพฤติกรรมการติดตามขาวสารทางดานเศรษฐกิจของนักศึกษาที่ เ รียนวิชา
เศรษฐศาสตรมหภาค 1 ของอาจารยชิดชนก วงคเครือ งบประมาณ 10,000 บาท และงานวิจัยเร่ือง 
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ ของอาจารยอารยา อริยา 
งบประมาณ 10,000 บาท มีการดําเนินการได 3 ขอ คือ ขอ 1, 2 และ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
คณาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนจัดทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนําผลการวิจัยไป

เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสาขาอื่น และองคกรภายนอก 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

71.43 % 
 

2 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป คิดเปนรอยละ 71.43 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คาเฉลีย่ 
4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไมมีนักศกึษาหรือ     
ศิษยเกาไดรับรางวัล 

0 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไมมีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่   ผ

านมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเปน  

การเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัลใหแกนักศึกษา 
 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา - - 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไมขอรับการประเมิน เนื่องจากไมมีนักศึกษา 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

- - 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไมขอรับการประเมิน เนื่องจากไมมีนักศึกษา 

 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4 คน 
 

3 

 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

45 

ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําสาขาที่ไดรับทุนทําวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
มีอาจารยในสาขาที่มีศักยภาพในการทําวิจัยในโครงการระดับกลาง ที่สามารถนําไปใชประโยชน

แกทองถ่ิน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สาขาควรใหอาจารยประจําสาขายื่นขอเสนอโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
สาขาควรเตรียมหลักฐานการอนุมัติโครงการวิจัย เพื่อไดตรวจสอบไดงาย มีมาตรฐาน 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

315,000 บาทตอ 5 คน 
63,000 บาทตอคน 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 315,000 บาท คิดเปน 63,000 บาทตอคน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยประจําสาขามีศักยภาพในการทําวิจัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สาขาควรจัดเวทีเสวนา เพื่อสรางเสริมนักวิจัยรุนใหมในการวิจัย เพื่อใหคณาจารยเกิดคําถาม
งานวิจัย สามารถที่จะวิจัยสรางองคความรู เพื่อกอเกิดประโยชนแกทองถ่ิน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนํ าไปใชประโยชนทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1 เร่ือง 1 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1 เร่ือง คืออาจารย

ประเสริฐ ยังปากน้ํา ซ่ึงเปนนักวิจัยรวมผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สาขาควรสนับสนุนอาจารยใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย ทางสาขาควรเตรียมแผนงานวิจัยในแต
ละป เพื่อกระจายอาจารยในการยื่นบทความเผยแพรและตีพิมพงานวิจัย หรือการนําไปใชประโยชน 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2 คน 
 
 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 2 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 
คะแนน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

ไมมีกิจกรรม 
 
 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไมมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต

องการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ คะแนนการประเมินเมื่อ
เทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
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จัดกิจกรรมบริการวิชาการภายนอก ควรจัดเพิ่ม อาจเปนกิจกรรมที่ไมใชเงินก็ได 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมมีกิจกรรมหรือ
โครงการ 

 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรยังไมมีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการ

การบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผล
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 5 ขอ 2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีแผนการประชุมกําหนดไวในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2551 สาระที่ 2 มีกรรมการบริหารสาขาจํานวน 5 คน และกรรมการเขารวมประชุมรอยละ 100  
มีการมอบหมายงาน โครงการหรืองานประกันคุณภาพในการประชุม มีการนําผลการประเมินในป
การศึกษา 2550 มาแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน เชน ในปการศึกษา 2550 ไมมีเว็ปไซต ก็มีการแจงในที่
ประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 และนํามาดําเนินการในปการศึกษา 2551 สาขามี    
การดําเนินการได 5 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ไมมีการกําหนดทิศทางของสาขาเปนแผนยุทธศาสตร 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
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5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 3 2 
 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีกระบวนการสรรหาประธานสาขาในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 

17 พฤศจิกายน 2551 มีการประเมินผูบริหารสาขา และแจงในที่ประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2551 สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลยัคอื 
2 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรนําผลการประเมินของผูบริหารสาขามาใชในการพัฒนาบริหารจัดการ และนํามาแจงในที่

ประชุม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 1 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีการจัดทําแผนการจัดการความรูของสาขา แตไมมีการดําเนินงานตาม

แผนมีการดําเนินการไดในระดับ 1  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 ศึกษาทําความเขาใจกับขบวนการจัดการความรูในการกําหนดเปาหมายในแผน ควรเปน
เปาหมายที่สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม และเรงศึกษาหาแนวทางในการดําเนินการจัดการความรูของ
สาขาใหประสบผลสําเร็จ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีแผนและมีการจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา และมีการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ  มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงขอมูลของระบบใหเปนปจจุบัน และเก็บขอมูลการดําเนินการของสาขาให

ครอบคลุมภารกิจในทุก ๆ ดาน 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีการกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ โดยยึดตามเกณฑการประกันคุณภาพของ

สาขา ในระดับบุคคลมีการมอบหมายใหบุคคลจัดทํา TOR และประเมินผล TOR โดยยึดเกณฑตามเกณฑ
ภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน ใชสรุปโครงการและติดตามตัว
บงชี้ของการประกันคุณภาพระดับสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรึกษากับคณะในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสาขาใหชัดเจน 

 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน  
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีความตระหนักในการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขา มีคูมือประกันคุณภาพของ
สาขา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อรับทราบและรวมกันหา            
แนวทางการพัฒนาในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพภายในสาขา ปการศึกษา 
2550 ทําใหสาขามีการจัดทําฐานขอมูลของสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
มีการนําผลการประเมินภายในของปการศึกษา 2550 มาพัฒนาการดําเนินงาน เปนผลใหสาขามี

การจัดทําระบบฐานขอมูลของสาขา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขาใหครบสมบูรณ  

2. การเขียนผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรเขียนใหละเอียด อธิบาย
ในแตละเกณฑคะแนนวาสาขามีการดําเนินงานเชนไร และใหสอดคลองกับรายการหลักฐาน 

3. จากฐานขอมูลที่มีอยู สาขาควรเพิ่มขอมูลใหครบทุกดาน เพื่อสามารถบงชี้การดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพของสาขา และพัฒนาใหเปนสารสนเทศทางดานงานประกันคุณภาพของสาขา เพื่อให
สอดคลองตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพใหครบทุกดาน ในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน และให
ขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของแตละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสาขาในดาน
ตาง ๆ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการไดใน

ระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
2. อาจารยประจําสาขามีศักยภาพในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ควรนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทาง         

การปฏิบัติที่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมีความชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสูคุณภาพของการจัด        
การเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย  โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา 
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สาขาวิชาการบัญช ี
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี  

การดําเนินการไดในระดับ 7 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
1. มีเว็ปไซตของสาขาในการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
2. อาจารยสวนใหญมีการจัดทํา E-learning เพื่อใชในการเรียนการสอน 
3. มีโครงการจัดการความรูเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการบัญชีมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาวิพากษหลักสูตร เชิญมาบรรยายบางหัวขอ 

รับผิดชอบสอน  1 รายวิชา และมีการจัดรายวิชาฝกประสบการณรวมกับหนวยงานภายนอก  มี              
การดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบุคคลหือองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมอยาง

หลากหลาย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองคกร

ภายนอกมาใชปรับปรุงการการดําเนินงานในปตอไปใหชัดเจนขึ้น 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 28.76 % 1 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 32.19 คิดเปนรอยละ 

28.76  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรพิจารณาปรับปรุงสัดสวนของอาจารยและนักศึกษาใหเหมาะสม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

อาจารยที่ม ี
วุฒิปริญญาเอก 8.33 % 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาโท จํานวน 11 คน และวุฒิปริญญา

เอก จํานวน 1 คน  จากจํานวนอาจารยประจําสาขาทั้งหมด 12 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.33 ผล        
การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยมีศักยภาพในการศึกษาตอในระดบัที่สูงขึ้น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

33.33 % 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 12 คน ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33 % ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 4 ขอ 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 2 เร่ือง ใชงบประมาณรวม 

20,000 บาท คือ เร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการวางระบบบัญชี โดยใชกลุมสัมพันธสราง
มโนรูปแบบ ของ อาจารยสุขเกษม ลางคุลเสน งบประมาณ 15,000 บาท และงานวิจัยเร่ือง การศึกษา   
การพัฒนารูปแบบการเรียนดานวิธีการ Learning by Doing กรณีศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาสัมมนาทางการเงิน  ของ  อาจารยณัฐนันท  ฐิติยาปราโมทย  งบประมาณ  5,000 บาท  มี                
การดําเนินการได 4 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
คณาจารยมีศักยภาพในการทําวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และมีการนํานักศึกษาเขาไปมีสวนรวม

ในการวิจัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรเชื่อมโยงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูไปสูการวิจัยในชั้นเรียน โดยใชนวัตกรรมการสอนที่

เนนการวิจัยเปนฐาน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

85.42 % 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

คิดเปนรอยละ 85.42 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระเพิ่มขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาการบัญชีมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ย 
4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
บัณฑิตมีความอดทนไมเกี่ยงงาน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.89 % 3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 

ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 10 คน โดยมีจํานวนนักศึกษา          
ปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 1,124 คน คิดเปนรอยละ 0.89 ผล   
การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีนักศึกษาไดรับรางวัลในการแขงขันระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก 

 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตวับงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการดําเนินการไดในระดับ 7 ผล 

การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ควรมีการจัดทําการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 แยกเปนของสาขาเอง 
2. ควรมีการถายภาพการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ Print ใหเห็นเปนหลักฐาน

เชิงประจักษที่ชัดเจน 
3. ควรมีการทําสําเนาโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพที่จัดใหศิษยเกา เพื่อนําเปนหลักฐานที่

ชัดเจน 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 4 
 

3 

 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

56 

ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดครบทั้ง 5 ประเภทกิจกรรม 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรมีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมเขาสูที่ประชุม เพื่อหาแนวทางแกไขและ

พัฒนาในการจัดโครงการหรือกิจกรรมครั้งตอไป หรือมีการเปรียบเทียบความแตกตางของการจัด
โครงการที่ชัดเจน เชน โครงการหรือกิจกรรมของปการศึกษา 2550 และ ปการศึกษา 2551 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

8 คน 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 12 คน มีอาจารยประจําสาขา จํานวน 

8 คน ที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คะแนนการประเมินเมื่อ
เทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
คณาจารยในสาขาทําวิจัยกันมาก 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สาขาควรหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยจากแหลงทุนตาง ๆ เพิ่ม 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

314,000 บาทตอ 12 คน 
26,167 บาทตอคน 

3 
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ผลการดําเนินการ 
 สาขาวิชาการบัญชีไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 314,000 บาท คิดเปน 26,167 บาทตอคน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
สาขาสามารถหาเงินสนับสนุนงานวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 สาขาควรทําโครงการวิจัยขนาดกลางหรือใหญมากขึ้น เพื่อจะไดงานสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นตาม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานา 
ชาติ 

1 เร่ือง 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 1 เร่ือง ที่นําไปตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 คณาจารยควรนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3 คน 
 
 
 

3 

 
 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาการจัดการ 

58 

ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 อาจารยในสาขาควรออกไปใหบริการแกสังคมเพิ่มขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

5 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง   

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 5 กิจกรรม 
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรมีการสนบัสนุนใหอาจารยในสาขาทาํโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการ    

การบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 3 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 การนําความรูไปบูรณาการไมชัดเจน และสรุปโครงการไมมีการบงชี้วานําความรูในสาขามา
ประยุกตอยางไร  

 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 6 ขอ 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการกําหนดแผนการประชุมไวเดือนละ 1 คร้ัง ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 4.2 สาขามีกรรมการบริหารสาขาจํานวน 5 คน และกรรมการเขา
รวมประชุม 7 คร้ัง คิดเปนรอยละ 91.43  มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทางของสาขา และมีการมอบหมาย
งานตามภารกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 สาขามีการดําเนินการได 6 ขอ ผลการ
ประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 3 2 
 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีกระบวนการสรรหาประธานสาขาในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2551 โดยใหสมาชิกมีสวนรวมในการสรรหา ผูบริหารสาขามีการบริหารโดยใชหลัก         
ธรรมาภิบาล มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มกีารนําผลการประเมินประธานสาขามาใชในการบริหารจัดการ เชน ผลดานประสิทธิภาพ 
2. มีการปรับปรุงแกไขงานจากขอเสนอแนะการประเมิน เชน ดานมาตรฐานการเรียนการสอน 

ไมมีงานวิจัยในชั้นเรียน สาขาไดนําปรับปรุงโดยกําหนดใหสาขามีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ในป
การศึกษา 2551 มีงานวิจัยในชั้นเรียน 2 เร่ือง โดย อาจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย และ อาจารยสุขเกษม 
ลางคุลเสน และคณะ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 2 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการจัดทําแผนการจัดการความรูของสาขา และมีการดําเนินงานตามแผนใน

ระดับรอยละ 50 มีการดําเนินการไดในระดับ 2  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 
คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 การกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายในกิจกรรมในแผนการจัดการความรู ควรใชตัวบงชี้ที่สามารถ
วัดไดเปนรูปธรรม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีแผนจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา และมีการจัดทําระบบสารสนเทศใน

รูปแบบ Data base noline มีการจัดทํา Vote ที่หนา wep-page มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผล           
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรปรับปรุงขอมูลของระบบใหเปนปจจุบัน และเก็บขอมูลใหครอบคลุมการดําเนินงานตาม

ภารกิจของสาขาในทุก ๆ ดาน 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการจัดทําแผน 4 ป แตไมมีการระบุเปาหมายตัวบงชี้ไว ในระดับบุคคลใช

ประเมินผลโดยยึดเกณฑตามเกณฑภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย ในการติดตามแผนการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพระดับสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 คะแนนการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ในการจัดทํายุทธศาสตรแผน 4 ป ควรมีการระบุเปาหมายการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ให

ชัดเจน เพื่อสามารถถายทอดเปาหมายตัวบงชี้ลงสูระดับบุคคล และลงสูแผนประจําปไดอยางชัดเจน ใน
สวนของการติดตาม ควรนําขอมูลในรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาสมาจัดทําสรปุ เพื่อใหมองเห็น
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายไดอยางชัดเจน 

 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน  
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีคูมือประกันคุณภาพของสาขา มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอคณะทุกปการศึกษา มีการนําผลการประเมินคุณภาพของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อ
รับทราบและรวมกันหาแนวทางการพัฒนาในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน มีการดําเนินการไดในระดับ 5 
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการนําเรื่องการประเมินภายในของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณา วิเคราะหรวมกันอยาง

ตอเนื่อง 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขาใหครบสมบูรณ  

2. การเขียนผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรเขียนใหละเอียด อธิบาย
ในแตละเกณฑคะแนน เพื่อบงชี้วาสาขามีการดําเนินงาน และใหสอดคลองกับรายการหลักฐาน 
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3. ทุกครั้งที่มีการนําเรื่องการประกันคุณภาพของสาขาเขาที่ประชุมสาขา ควรมีการทํารายงาน
การประชุมที่ละเอียด ชัดเจน บงชี้ไดวานําเรื่อรวมพิจารณา และเกิดขอตกลงรวมกันเชนใด 

3. จากฐานขอมูลที่มีอยู สาขาควรเพิ่มขอมูลใหครบทุกดานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อ
สามารถบงชี้การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสาขา และพัฒนาใหเปนสารสนเทศทางดานงาน
ประกันคุณภาพของสาขา เพื่อใหสอดคลองตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพใหครบทุกดาน ในแตละป
การศึกษาไดอยางชัดเจน และใหขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของแตละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงพัฒนาการของสาขาในดานตาง ๆ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาการบัญชีมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการไดใน

ระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
2.อาจารยประจําสาขามีความพยายาม ตั้งใจ และมีความพรอมที่จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขา ควรนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทาง          

การปฏิบัติที่ดีของสาขาใหชัดเจน ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมีความชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสูคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย  โดยนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีการดําเนินการไดครบทั้ง 7 ระดับ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ  
1. ธรรมชาติของวิชาเนนการปฏิบัติ จึงสงผลใหกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญของสาขา

เปนการลงมือปฏิบัติ และศึกษาวิเคราะหจากกรณีศึกษา 
2. มีเว็ปไซตของสาขา เพื่อใชในการติดตอระหวางอาจารยและนักศึกษา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยทุกคนในสาขาจัดทําสื่อ E-learning เพื่อใชในการจัดกิจกรรม       

การเรียนการสอนใหครบทุกคน 
2. ควรเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และ       

การเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผล   
การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
คณะวิทยาการจัดการมีคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนประจําสาขา เพื่อรวมกําหนดทิศทาง 

นโยบายการจัดการศึกษาของคณะและสาขา 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
1. ควรจัดทําประเด็นรายละเอียดในการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่บุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวมใหละเอียดชัดเจน 
2. ควรปรับปรุงการประเมินโครงการ/กิจกรรมใหเปนระบบชัดเจน และนําผลประเมินไปใช 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา -4.68 % 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 23.83       

คิดเปนรอยละ -4.68  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 8 คน มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 100 

แตไมมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 
คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีตําแหนง
ทางวิชาการ 

0 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไมมีอาจารยประจําสาขาที่มีตําแหนงทางวิชาการ  คะแนน             

การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 3 ขอ 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  มีการดําเนินการ 1 เร่ือง การพัฒนาและทดลองใชเครื่องมือสรางแบบทดสอบ
แบบอัตโนมัติ คือ อาจารยเนตรดาว โทธรัตน งบประมาณ 15,000 บาท มีการดําเนินการได 3 ขอ คือ ขอ 
2, 3 และ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในการสรางสื่อ หรือนวัตกรรม 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชส่ือหรือนวัตกรรมที่

สรางขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

69.51 % 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 69.51 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
คาเฉลี่ย 4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.03 % 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 13 คน โดยมีจํานวน
นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน 1,262 คน คิดเปนรอยละ 
1.03 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวดอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใน 

การไดรับรางวัล 
 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการดําเนินการไดในระดับ 

7 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
สาขามีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาครบทุกเรื่อง 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ควรมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาป 1 เปนของสาขาเอง 
 2. ควรมีการนําปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อหาแนวทางการแกไขและพัฒนาตอไป 
 3. จัดทําผลประเมินการจัดบริการแกนักศึกษาทั้ง 5 เร่ือง ควรมีขอมูลจํานวนผูตอบดวย 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 3 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการอยูในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 1. ควรแยกประเภทกิจกรรมตามมาตรฐานใหชัดเจน 
 2. ควรจัดทําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เปน
ของสาขาใหชัดเจน และกําหนดตามโครงการแตละประเภทใหสอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิต  
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 3. การเขียนรายงานผลเรื่องประเภทกิจกรรม ควรเขียนแยกกิจกรรม/โครงการ ตามประเภท
กิจกรรมใหชัดเจน 
 4. ควรมีการนําผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม เขาที่ประชุมสาขา เพื่อหาแนวทาง      
การแกไขและพัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 คน 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีอาจารยประจําสาขา จํานวน 9 คน มีอาจารย จํานวน 3 คน ไดรับ

ทุนทําวิจัย  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
มีอาจารยวันหนุมสาวที่มีศักยภาพในการทํางาน สามารถพัฒนาตนเองดานการทําวิจัยได 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. อาจารยที่มีประสบการณในการทําวิจัย ตองเปนพี่เล้ียงใหอาจารยที่เหลือ ในการทําวิจัยใหมาก
ขึ้น เพราะขณะนี้มีเพียง 3 คน 
 2. เขารวมอบรมปฏิบัติในการทําวิจัยใหมากขึ้น 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

342,284 บาทตอ 9 คน 
38,031.56 บาทตอคน 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 342,284 บาท คิดเปน 38,031.56 บาทตอคน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีอาจารยที่มีศักยภาพในการทําวิจัย สามารถทํางานวิจัยที่ไดรับทุนทั้งจากทุนภายในและทุน

ภายนอก 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 ตองใหมีการกระจายทํางานวิจัยจาก 3 คน เปน 9 คน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนํ าไปใชประโยชนทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1 เร่ือง 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ จํานวน 1 เร่ือง ซ่ึงเปนงานวิจัยเปนคณะ ไดรับ           
การตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อทองถ่ินที่สนองยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ภาคเหนือ  งานวิจัยช่ือ “นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย การสรางขุมความรูเพื่อรองรับการวิจัยเขา
พื้นที่”ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีงานวิจัยหลายเรื่องที่นําไปเขียนบทความเพื่อตีพิมพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ตองพยายามนํางานวิจัยออกไปใชประโยชนหรือตีพิมพ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 2. เขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการเขียนบทความจากงานวิจัย นอกเหนือจากการเขา
รวมประชุมพัฒนาโจทยงานวิจัย 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3 คน 
 
 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

5 กิจกรรม 
 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 5 
กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีหลากหลายกิจกรรม 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
สรุปโครงการไมชัดเจน บริการวิชาการภายนอกบางกิจกรรมไมมีตัวโครงการรับรอง และควร

ระบุเปาหมายของโครงการบริการวิชาการไมชัดเจน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคม เขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 กิจกรรม 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณา

การการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 3 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 เอกสารหลักฐานที่สรุปโครงการไมชัดเจน ไมไดบงชี้วามีการบูรณาการความรูในเรื่องใดหรือ
สาขาใด  

 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 5 ขอ 2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไมมีการกําหนดแผนการประชุม มีการประชุม 6 คร้ัง มีผูเขารวม

ประชุม 5 คน มีกรรมการบริหารสาขาเขารวมประชุมเฉล่ียรอยละ 86.66 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สาขา และมีการมอบหมายงานเปนคําสั่งชัดเจน สาขามีการดําเนินการได 5 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข และนํามาแจงในการประชุม คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 5.4 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีกระบวนการสรรหาประธานสาขาที่ชัดเจนในการประชุมครั้งที่ 

3/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 วาระ 5.1 สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
ประธานสาขามีการนําผลการประเมินมาใชในการบริหารจัดการ และแจงในที่ประชุม คร้ังที่ 3 

(1/2551) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เร่ือง ประสิทธิภาพของงาน (4.17) ในวาระที่5.3 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหง 
การเรียนรู 

ดําเนินการไดในระดบั 1 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีแผนการจัดการความรูของสาขา แตเปนในลักษณะของแผน

ดําเนินงานทั่วไป โดยประยุกตเอากิจกรรมที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปมาดําเนินการ สาขามี
การดําเนินการไดในระดับ 1  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 บุคลากรของสาขาควรเรงศึกษาทําความเขาใจกับขบวนการจัดการความรูใหเขาใจ และหา
แนวทางในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีแผนและจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา และมีการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ แตยังไมมีการนําผลประเมินที่ไดไปประชุมหารือ เพื่อกําหนดแนวทางใน       
การปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรพัฒนาปรับปรุงขอมูลของระบบใหเปนปจจุบัน และปรับปรุงระบบใหสามารถจัดเก็บขอมูล

ใหครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจของสาขาทุก ๆ ดาน 
  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการจัดทํายุทธศาสตรของสาขา แตไมมีการกําหนดเปาหมายให

ชัดเจน การถายทอดตัวบงชี้ของสาขายึดการมอบหมายภาระงานใหบุคลากรดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ที่วางไวในแผนปฏิบัติงานประจําป โดยยึดเกณฑตามเกณฑภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย ใน       
การติดตามการดําเนินงานตามแผน ใชตัวบงชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สาขาจัดทํา มี   
การดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสาขา ควรมีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ใหชัดเจน และสอดรับ

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถถายทอดลงสูแผนปฏิบัติงาน และระดับบุคคลไดอยาง
ชัดเจน ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน ควรจัดทํารายงานในรูปขอมูลสรุปผล โดยนํารายงาน    
การใชงบประมาณรายไตรมาสมาใช และนําเขาที่ประชุมเพื่อสรุปประเด็นปญหาและแนวทางใน        
การแกไข 
 
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน  
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

คอนขางสมบูรณ โดยมีแผนการดําเนินงานและงบประมาณดานการประกันคุณภาพ มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขา มีคูมือประกันคุณภาพของสาขา มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อรับทราบและรวมกันหาแนวทางการพัฒนาในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน 
มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศทางดานการประกันคุณภาพของสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 
5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการกระจายงานใหอาจารยรับผิดชอบงาน โดยคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐาน 
2. ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ โดยมีการนําเขาที่ประชุมสาขาอยางตอเนื่อง 
3. มีฐานขอมูลของนักศึกษาตั้งแตป 2539 – 2551 รวม 13 ป 
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4. อาจารยในสาขาใหความสําคัญในการประกันคุณภาพ มีความกระตือรืนรนที่จะเรียนรู และ
อาจารยในสาขายังมีศักยภาพในดานคอมพิวเตอรสูง 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 1.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขาใหครบสมบูรณ  

2. การเขียนผลการดําเนินงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรเขียนใหละเอียด อธิบาย
ในแตละเกณฑคะแนนวาสาขามีการดําเนินงานเชนไร เพื่อเพิ่มน้ําหนักวาสาขามีการดําเนินงาน และให
สอดคลองกับรายการหลักฐาน 

3. จากฐานขอมูลที่มีอยู สาขาควรเพิ่มขอมูลใหครบทุกดาน เพื่อสามารถบงชี้การดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพของสาขา และพัฒนาใหเปนสารสนเทศทางดานงานประกันคุณภาพของสาขา เพื่อให
สอดคลองตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพใหครบทุกดาน ในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน และให
ขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของแตละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสาขาในดาน
ตาง ๆ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการ

ไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
2. อาจารยประจําสาขามีความกระตือรือรน และมีศักยภาพในการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมี

ความชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล         
การประเมินคุณภาพภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของสาขา 
 2. จากศักยภาพของอาจารยประจําสาขา นาจะสรางนวัตกรรมทางดานงานประกันคุณภาพของ
สาขา เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสาขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 
1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน    
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ มีการดําเนินการไดครบทั้ง 7 ระดับ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 
คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
อาจารยทุกคนมีความพรอม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน

เปนสําคัญ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. ระบบและกลไกการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชี้แจงถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของ

หลักสูตร ควรชัดเจนกวานี้ 
2. ควรมีการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการไดในระดบั 4 3 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และ  

การเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีการดําเนินการไดในระดับ 4 ผล  
การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ  
อาจารยทุกคนมีสวนรวมและรับรูถึงการที่สาขาจะดําเนินการจัดการเรียนรู โดยผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูรูในชุมชน มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติม การจัดพานักศึกษาไปทัศนศึกษา ตลอดจนถึง
การฝกประสบการณวิชาชีพ 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรู เพื่อนํามา

พัฒนาตอไป 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา -77.44 % 1 

 
ผลการดําเนินการ  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1 : 5.64  

คิดเปนรอยละ -77.44  ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง  
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขามาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
สาขาวิชา 

16.67 % 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอาจารยประจําสาขาวิชา จํานวน 6 คน โดยมีวุฒิปริญญาตรี 

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 คะแนน การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษาตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ไมมีอาจารยทีม่ีตําแหนง
ทางวิชาการ 

0 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีอาจารยประจําสาขาที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ผล              

การประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพในทําผลงานทางวิชาการ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชา
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการได 1 ขอ 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีการสงอาจารยเขารวมพัฒนาความรูความเขาใจดานการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน แตในปการศึกษา 2551 ไมมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มี
การดําเนินการได 1 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
อาจารยในสาขาวิชามีความพรอม และมีศักยภาพในการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน    

การสอน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
อาจารยทุกคนควรมีสวนรวมในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

71.88 % 
 

2 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 71.88 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

46.22 % 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 46.22 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการอิสระ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

4.07 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต คาเฉลี่ย 4.07 ผลการประเมินเมื่อเทียบเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไมมีนักศกึษาที่ไดรับ
รางวัล 

0 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลการประเมินเมื่อเทียบ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษามีการสงผลงานเขาประกวด แขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  เพื่อ

เปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับรางวัล 
 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ดําเนินการไดในระดบั 7 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการดําเนินการไดใน

ระดับ 7 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
สาขามีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาครบทั้ง 5 เร่ือง 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 ควรมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา แยกเปนของสาขาเอง 
 

                 ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
2.2 มีการส ง เสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ดําเนินการไดในระดบั 4 
 

3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
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จุดเดนท่ีพบ 
สาขามีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาไดครบถวน 5 ประเภท 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. ควรแยกประเภทกิจกรรมตามประเภทใหชัดเจน 
 2. ควรจัดโครงการรองรับกิจกรรมเพื่อเพิ่มน้ําหนัก และความนาเชื่อถือในการทํางาน 
 3. ควรนําผลการประเมินทุกโครงการ/กิจกรรม เขาสูที่ประชุมสาขา เพื่อหาแนวทางแกไขและ
พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 
 
3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                             

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 คน 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีอาจารยประจํา จํานวน 1 คน คือ อาจารยสยมภู อุนยะพันธ 

เปนคณะวิจัยรวมในงานวิจัยเ ร่ือง  ศึกษาความตองการผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  เพื่อสงเสริม               
การทองเที่ยวจังหวัดลําปาง ซ่ึงอาจารยประจําสาขาทั้งหมด จํานวน 6 คน  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีอาจารยที่อยูในวัยทํางานเยอะมาก และจบในสาขาทองเที่ยวที่เปนสาขาที่มีในยุทธศาสตรของ

จังหวัด 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 1. อาจารยตองสนใจใฝรูเร่ืองการวิจัยใหมากกวานี้ เพราะทองเที่ยวเปนเรื่องที่บรรจุอยูใน
ยุทธศาสตรของทั้งชาติและจังหวัด มีทุนสนับสนุนจากหลายแหลง ขณะที่มหาวิทยาลัยโยนกไดรับทุนชุด
โครงการยุววิจัยทองเที่ยวจาก สกว. ขอใหอาจารยประจําสาขาการทองเที่ยวมีความพยายามที่จะไดทําวิจัย
เชนนี้บาง 
 2. อาจารยประจําสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ควรเปนหัวหนาโครงการวิจัยดานการทองเที่ยวเอง 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ไมมีเงินสนับสนุน
งานวิจยั 

0 

 
ผลการดําเนินการ 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนนักวิจัยรวมที่ไมไดรับการจัดสรรเงิน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 อาจารยตองเปนหัวหนาโครงการวิจัยเอง และทุกคนตองแสวงหาแหลงทุนภายนอกที่มีอยู
มากมาย เพราะการทองเที่ยวเปนจุดเนนของประเทศ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนํ าไปใชประโยชนทั้ งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

ไมมีจํานวนงานวิจยั 0 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 อาจารยตองทํางานวิจัยใหมากขึ้น เพราะมีทุนเอื้อ 
 
4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการให
บริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยา
นิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3 คน 
 
 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวมในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
มีความรูความสามารถดานการทองเที่ยว 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 ควรใหบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

2 กิจกรรม 
 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จํานวน 1 
กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรเพิ่มและสนับสนุนใหสาขามีกิจกรรมมากขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 กิจกรรม 
 

1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและ

บูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 กิจกรรม ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรเพิ่มกิจกรรม โครงการที่บูรณาการใหมากขึ้นทั้ง 3 ดาน คือ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ       

การเรียน การสอน 
 

5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

ดําเนินการได 6 ขอ 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแผนการประชุม 10 คร้ัง/ป และเวียนแจงใหสมาชิกทราบ มี

กรรมการบริหารสาขาจํานวน 6 คน เขารวมประชุมรอยละ 95.83 และมีการมอบหมายงานตามภารกิจใน
การประชุมกรรมการสาขา สาขามีการดําเนินการได 6 ขอ ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

5.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา ดําเนินการไดในระดบั 3 2 
 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาในการประชุมครั้งที่ 3/2551 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 วาระ 5.1 สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 2 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงานของสาขา 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรนําผลการประเมินของประธานสาขาไปใชในการพัฒนางานบริหารจัดการ แลวนํามาแจงใน

ที่ประชุมเพื่อใหสมาชิกทราบ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.3 การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ดําเนินการไดในระดบั 1 1 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแผนการจัดการความรูของสาขา แตไมมีการดําเนินการใด ๆ  

สาขามีการดําเนินการไดในระดับ 1  ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 1 คะแนน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

 บุคลากรของสาขาควรเรงศึกษาทําความเขาใจกับขบวนการจัดการความรู และวางแนวทางใน
การดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 

ดําเนินการไดในระดบั 3 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแผนจัดทําระบบสารสนเทศของสาขา และมีการดําเนินการ

พัฒนาระบบดังกลาว มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของระบบสารสนเทศ โดยนักศึกษาเปนผู
ประเมิน แตยังไมมีการนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ มีการดําเนินการไดในระดับ 3 ผล  
การประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวทิยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบใหสามารถเก็บขอมูลการดําเนินงานของสาขาใหเปนปจจุบัน และ

ครอบคลุมในทุก ๆ ภารกิจของสาขา เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาได
อยางชัดเจน 

  
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 

5.5 ระดับความสํา เร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการไดในระดบั 5 
 

3 
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ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการจัดทํายุทธศาสตรของสาขา แตไมมีขบวนการถายทอด ตัว

บงชี้และเปาหมายลงสูแผนประจําปอยางเปนรูปธรรม ในระดับบุคคลใชตัวบงชี้และเปาหมายตามเกณฑ
ภาระงานป 2550 ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผล TOR ของคณาจารยในสาขา มีการดําเนินการได
ในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
การกําหนดแนวทางในการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสาขาลงสูแผน

ประจําป และลงสูระดับบุคคลใหเปนรูปธรรม เพื่อใหการดําเนินงานของสาขาเปนไปตามเปาหมายที่วาง
ไว ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน ควรจัดทําสรุปขอมูลการดําเนินงานของสาขา โดยนํารายงาน
การใชงบประมาณรายไตรมาสมาพิจารณารวม และศึกษาถึงปญหาและกําหนดแนวทางใน การแกปญหา
ใหชัดเจน 
  
6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ดําเนินการไดในระดบั 5 3 

 
ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขา มีคูมือประกันคุณภาพของสาขาแตยังไมมี  
การจัดทํารูปเลม มีการนําผลการประเมินคุณภาพของสาขาเขาที่ประชุมสาขา เพื่อรับทราบและรวมกันหา
แนวทางการพัฒนาในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน มีความตระหนักในการจัดทําสารสนเทศโดยพยายาม
ทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพของสาขา มีการดําเนินการไดในระดับ 5 
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 

จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสาขามารวมกันพัฒนาหาแนวทางที่มีคุณภาพ 
2. ใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
 1.  ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายังไมได ส่ือถึงระบบและกลไกของสาขา  แต เปน               
การดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปนบริบทของสาขาใหครบสมบูรณ และควร
จัดทํารูปเลมใหเรียบรอย เพื่อแสดงใหเห็นวาสาขามีความพรอมในการรับการประเมิน 

2. ควรพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศใหสมบูรณ เพื่อใหสอดคลองตัวบงชี้ของการประกัน
คุณภาพใหครบทุกดาน ในแตละปการศึกษาไดอยางชัดเจน และใหขอมูลเปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของ
แตละปการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของสาขาในดานตาง ๆ 
 

                ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน 
6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการไดในระดบั 5 3 
 

ผลการดําเนินการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  มี             

การดําเนินการไดในระดับ 5 ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 3 คะแนน 
จุดเดนท่ีพบ 
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะและมหาวิทยาลัยทันตามเวลาที่กําหนด 
2. อาจารยประจําสาขามีศักยภาพในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เปนของสาขาใหมี

ความชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารยในสาขา เพื่อนําไปสู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล         
การประเมินคุณภาพภายในของแตละปการศึกษาประกอบการพิจารณาการจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของสาขา 
 2. จากศักยภาพของอาจารยประจําสาขา ควรดําเนินการดานการประกันคุณภาพอยางเต็ม
ศักยภาพ เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสาขามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 


